
1 
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 



2 
 

คำนำ 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อใช้ติดตามการบริหารงานบุคคลของคณะวิทยาศาสตร์ และเป็นข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถิติของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

และรายละเอียดของการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะได้ให้ความสำคัญ

ต่อนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ

คณะ ตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และวิสัยทัศน์ที่ว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ 

คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมชั้นนำ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน” การติดตาม

รายงานการพัฒนาการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จะสามารถพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรของ

คณะวทิยาศาสตร์ ให้มคีุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทนำ 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระยะ 5 ปี ระหว่าง ปีการศึกษา 

2564-2568 โดยทางคณะฯ มีนโยบายและแผนที่จะพัฒนาบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิในระดับ

ปริญญาเอกเพิ่มขึ้นในทุกหลักสูตร/สาขาวิชา และพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ พัฒนา

ผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึน้ รวมไปถึงการสร้างการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสทั้งนี้เพื่อตอบสนอง

วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมชั้นนำ เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน” 

 อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

 “ผลติบัณฑติที่มีคุณภาพด้านงานวิจัยหรอืนวัตกรรม ด้วยทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อ 

ก้าวทันเทคโนโลยี” 

 พันธกิจ 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัย

พะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการ

เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิต

กำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 

2561 ดังนี้ 

1. ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 

2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2568 มี

ทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ 1: การเตรียมคนและเสริมสรา้ง ศักยภาพคนใหม้ีสมรรถนะและ ทักษะแห่งอนาคต 

ยุทธศาสตร์ 2: การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 3: การบริการวิชาการ และสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อ ความเป็นอยู่ที่ดีทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ 4: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อความ

เป็นไทย และเอกลักาณ์ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรร

มาภบิาล 

ดังนั้น ทางคณะฯ จึงมีแผนที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายบริการซึ่งเป็น

กลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาอาจารย์ ให้มคีุณวุฒิในระดับปริญญาเอกในทุกหลักสูตร/สาขาวิชา 

2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ ให้มตีำแหน่งทางตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึน้ 

3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ 

4. เพื่อเสริมสรา้งการบริหารงานให้มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

ระยะเวลาแผนดำเนินการ 5 ปี 2564 -2568 

ผู้รับผิดชอบ คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และผูช่้วยคณบดี 
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รายงานผลการดำเนนิงานพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

1. การพัฒนาบุคลากรระยะส้ัน (1 ปี) 

 

คณะมีแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุนระยะสั้น โดยทำการสำรวจข้อมูล

ความตอ้งการพัฒนาตนเอง ซึ่งทางคณะก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการอบรมหรือส่งบุคลากรเพื่อพัฒนา

ตนเองโดยใช้งบประมาณของคณะ ดังที่แสดงในตารางที่ 1 เช่น โครงการการส่งเสริมผลิตตำรา/คู ่มือ

ปฏิบัติการ สำหรับบุคลากร โครงการก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตและบุคลากร โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ได้

มาตราฐาน  ESPReL โครงการพัฒนานักวิจัย (Researcher Development) โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  (International Publication Support Program) โครงการจัดประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โครงการเครือเทางาม โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 1 โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ที่พัฒนาบุคลากรระยะสั้น 1 ปี 

ท่ี  รายการ  เป้าหมาย  ผลท่ีได้รับ  

1 โครงการการส่งเสริมผลิตตำรา/คู่มอืปฏบัิตกิาร สำหรับ

บุคลากร  

เพื่อส่งเสริมการผลิตตำรา หนังสอืสิ่งพมิพ์ท่ีมี รูปแบบท่ี

สวยงามและสามารถนำไปใชใ้นการประกอบการขอ

ตำแหน่งทางวิชาการได ้และส่งเสริมการผลิตคู่มอืการ

ปฎบัิตงิานหลัก เพื่อสามารถกำหนดตำแหน่งให้ดำรง

ตำแหน่งท่ีสูงขึน้ สำหรับพนักงานสายบริการ 

จำนวนอาจารย์และเจ้าหนา้ที่เข้าสู่ตำแหน่งทาง

วชิาการเพิ่มขึ้น 

2 โครงการก้าวแรกสู่อาจารย์มอือาชีพ ประจำป ี2566 

คณะวิทยาศาสตร์ 

  

3  โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  1) เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้ใชเ้วลาว่างให้เกิด

ประโยชน์สร้างความสัมพันธ์อันดี และเกิดคสามคัคีในหมู่

คณะ  

2) เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทำความรูจ้กัและ

คุ้นเคยกับบุคลากรหน่วยงานอ่ืนๆภายในมหาวิทยาลัย

พะเยา  

3) เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้ออกกำลังกาย

และได้รับความสนุกสนานเพลดิเพลนิในการเล่นกีฬา  

1) บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มสีุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดขีึน้  

2) บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้สร้าง

ความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่าง

หน่วยงาน  

4  โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนสิิตและ

บุคลากร 

1. เพื่อพัฒนาทักษะทางดา้นภาษาอังกฤษให้กับนสิิต และ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

2. เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อในต่างประเทศให้กับนสิิต 

และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสติ และบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร์ ให้พร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 1. เพื่อพัฒนาทักษะทางดา้นภาษาอังกฤษ

ให้กับนสิิต และบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์ 

2. เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อในต่างประเทศ

ให้กับนสิิต และบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์ 
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5  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  1.เพื่อพัฒนาความรู ้ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน  

2.เพื่อผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนในการย่ืนขอตำแหน่ง

ท่ีสูงขึ้น  

บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาความรู้ และได้รับ

การส่งเสริมผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนในการ

ยื่นขอตำแหน่งท่ีสูงขึ้น และบุคลากรสายสนับสนุน

ส่งประเมินค่างาน เพื่อขอรับตำแหน่งท่ีสูงขัน้  

6  โครงการยกระดับความปลอดภยัหอ้งปฏบัิตกิารท่ีได้รับ

มาตรฐาน ESPReL  

1. เพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฏบัิตกิารท่ีได้รับ

มาตรฐาน ESPReL  

2. เพื่อให้บุคลากรภายในคณะวทิยาศาสตร์ได้ทราบถึง

การจัดการความปลอดภัยและม ีความตระหนักในความ

ปลอดภัยของหอ้งปฏบัิตกิาร  

3. เพื่อให้ความรู้เบือ้งต้น แลกเปลี่ยนความรู้ 

ประสบการณ์ และรวบรวมปัญหาอุปสรรคของแต่ละ 

สาขาวิชาเกี่ยวกับขัน้ตอนการดำเนินงานและหลักวิธีต่างๆ 

เพื่อให้หอ้งปฏบัิตกิารเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน 

ESPReL  

- บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยน

ปัญหาและเขา้ใจถึงมาตรฐาน ESPReL ไปใน 

ทิศทางเดียวกัน  

- บุคลากรคณะวิทยาศาสตร มคีวามตระหนักถึง

ความสำคัญในการยกระดับความปลอดภัย 

ห้องปฏบัิตกิาร  

7  โครงการทำบุญคณะ และสรา้งขวัญกำลังใจบุคลากร 1) เพื่อรักษาขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดงีามของไทย  

2) เพื่อให้บุคลากร และนิสติคณะวิทยาศาสตร์แสดงออก

ถึงความเป็นไทย และความสิริมงคล 

3)การมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร 

1) ผู้ร่วมโครงการฯ มสี่วนร่วมในการช่วยรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดงีาม  

2.) มีการมอบรางวัลสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร

สายวชิาการและสายสนับสนุน เช่น  

-ด้านการเรียนการสอน 

-ด้านวิจัย 

-ดา้นบริการวิชาการ 

-ด้านการปฏบัิตงิาน 

8  โครงการพัฒนานักวจิัย (Researcher Development) เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยแก่บุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร์ 

1. ได้มีโครงการวิจัยของบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร์ 
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2. ได้มีผลงานวจิัยตพีมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

9 โครงการสนับสนุนการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยระดับ

นานาชาต ิ(International Publication Support Program) 

1. เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการวจิัย ส่งเสริม

และสนับสนุนให้เกิดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยให้

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. เพื่อสร้างเครอืข่ายด้านการวจิัยให้เข้มแข็ง 

1. การจัดอันดับของมหาวิทยาลยั (University 

ranking) ให้อยู่ในลำดับท่ีดยีิ่งขึน้ 

2. อาจารย์มผีลงานวจิัยและผลงานทางวิชาการ

มากยิ่งขึ้น   

10 โครงการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ เพื่อสร้างเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา กับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ 

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนและงานวิจัยในคณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยาให้มคีวาม

หลากหลายและเป็นสากล 

2. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ

ข้อมูล นำมาสู่ในการพัฒนาในดา้นต่าง ๆ เช่น 

การศึกษา การวจิัย ฯล 

11 โครงการเครอืเทางาม  (1) เพื่อให้บุคลากรของคณะวทิยาศาสตร์ได้รับการอบรม 

เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ประสบการณ์

ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การวจิัย การบริการ

วชิาการสู่ชุมชน และการบริหาร การจัดการ ซึ่งถือเป็น

พันธกิจที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์ 

(2) เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานของคณะ

วทิยาศาสตร์ และแนะแนวทางความก้าวหนา้ในวชิาชีพ

ให้แก่บุคลากร 

(3) เพื่อส่งเสริมการสร้างเครอืข่ายทางวิทยาศาสตร์ของ

คณะวิทยาศาสตร์ในเครอืเทา – งาม 

1 คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการอบรม 

เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคณุภาพบัณฑิต การ

วจิัย การบริการวชิาการสู่ชุมชน และการบริหาร 

การจัดการ ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของคณะ

วทิยาศาสตร์ 

2 ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานของคณะ

วทิยาศาสตร์ และแนะแนวทางความก้าวหนา้ใน

วชิาชีพสายวชิาการให้แกค่ณาจารย์ 

3 ส่งเสริมการสร้างเครอืข่ายทางวทิยาศาสตร์ของ

คณะวิทยาศาสตร์ในเครอืเทา – งาม 
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12  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและ

พลังงานอย่างรู้คุณค่า ทราบถึงประเด็นปัญหาด้าน

สิ่งแวดลอ้ม และรับรู้แนวทางในการจัดการของเสียอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลอืกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้

สำนักงานท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก อกีทัง้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

เข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว  

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ

ส่งเสริมสำนักงานสีเขียว คือ กจิกรรม 5 ส, 

กิจกรรม Big cleaning day, ไดจ้ัดกิจกรรมในการ

อบรม ในหัวข้อต่างๆ แก่บุคลากร แม่บ้าน 

เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้  

- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว  

- ความสำคญัของสำนักงานสีเขียว  

- การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

- ก๊าซเรือนกระจก  

13 โครงการจัดประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวจิัยระดับนานาชาต ิ

ของนิสติ นักศกึษา คณาจารย์ นักวชิาการ และนกัวิจัย 

จากสถาบันอุดมศกึษาและหน่วยงานท่ีสนใจของภาครัฐ

และเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ 

2. เป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และการ

เป็นท่ีรู้จักของมหาวทิยาลัยพะเยา 

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนและนำเสนองานวจิัย

ของนิสติ นักศกึษา คณาจารย์ นักวชิาการ และ

นักวจิัย 

2. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ

ข้อมูล นำมาสู่ในการพัฒนาในดา้นต่าง ๆ เช่น 

การศึกษา การวจิัย ฯลฯ 

14 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ(ICDIPML 

2022) 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ส่งผลงานวจิัยเผยแพร่ใน

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ International 

Conference on Digital Image Processing and Machine 

Learning 2022 (ICDIPML 2022) 

2. เพื่อเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการสู่สาธารณะ และทำให้เกิดการกระตุ้นการ

สร้างผลงานวจิัยท่ีมีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู ้

1. มีผลงานวจิัยเผยแพร่ จำนวนไม่นอ้ยกว่า 30 

ผลงาน 

2. บุคลากรภายในคณะ และไดรั้บการกระตุ้นให้

ทำผลงานทางวิชาการ 

3. เป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้นักวจิยัได้เผยแพร่

ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และทำให้เกิดการ

กระตุน้การสร้างผลงานวจิัยท่ีมีคุณภาพเพื่อสร้าง
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นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศ ก้าวสู่ความเป็น

สากลต่อไป 

องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนา

ประเทศ ก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร์ 

1. เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายการพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์ สู่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

2. เพื่อเขียนโครงการบน BCG Platform เพื่อเชื่อมโยง

ผลลัพธ์สู่การพัฒนาท่ีย่ังยนื (SDG)  

3. เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองในองค์กร 

4. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการยกระดับงานวจิัยสู่การตีพิมพ ์

1. ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายการ

พัฒนาคณะวทิยาศาสตร์ สู่บุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร์ 

2. สามารถเขียนโครงการบน BCG Platform เพื่อ

เชื่อมโยงผลลัพธ์สู่การพัฒนาท่ีย่ังยนื (SDG)  

3. มสีร้างความรัก สามัคคี ปรองดองในองค์กร 

4. มีศักยภาพในการยกระดับงานวจิัยสู่การตีพิมพ์ 
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ผลการดำเนนิการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 

นโยบายหลัก  กจิกรรม  ระยะเวลา

ดำเนินการ  

ผลการดำเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  

1. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง  

1.1 สรรหา บรรจุ 

และแต่งต้ัง

บุคลากร ที่ขาด

แคลน ตามพันธกิจ

ต่างๆ ของคณะ  

 

คณะได้มีการเปิดรับบุคลากรสายสนับสนัน (นักวทิยาศาสตร์) จำนวน 1 คน 

เพื่อมาปฏิบัตงิานดา้นห้องปฏบัิตกิารท่ีขาดแคลนบุคลากรในการดูแล  

 

ม.ิย. 65 - ก.ย. 

65  

 

ดำเนินการเรียบร้อย  

-ได้มีการเปิดรับ

บุคลากรสายสนับสนุน

เรียบร้อยแลว้ และเร่ิม

ปฏบัิตงิาน 1 พ.ย. 65  

คณบดี, รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร. รอง

คณบดีฝ่ายวิจัย, 

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายบุคคล 

1.2 แต่งต้ัคณะ

กรรมการในการ

คัดเลอืกบุคลากร 

เพื่อให้ได้บุคลากรท่ี

มคีวามรู้ 

ความสามารถ และ

เป็นคนดี สอดคล้อง

ตามพันธกิจของ

คณะ  

 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการในการคัดเลอืกบุคลากร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ท่ี 82 / 

2565 เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนนิการคัดเลอืกบุคคล ตำแหน่ง 

นักวทิยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการคัดเลอืกบุคลากร เพื่อให้ได้

บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามพันธกิจของ

คณะ  

 

ก.ย. 65  

 

ดำเนินการเรียบร้อย  

-มกีารแต่งตัง้

คณะกรรมการในการ

คัดเลอืกบุคลากร และ

ได้จัดใหม้กีารสอบ

ภาคปฎบัิตแิละสอบ

สัมภาษณ์เพื่อให้ได้

บุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ และ

เป็นคนดี สอดคล้อง

ตามพันธกิจของคณะ  
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2. การพฒันาบุคลากร  

2.1 พัฒนาบุคลากร

ตามความตอ้งการ

ของบุคลากร  

คณะมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง สำหรับสายวชิาการ และ

สายสนับสนุนคนละ 10,000 บาท และ และมกีารตดิตามผลในการพัฒนา

ตนเอง โดยให้บุคลากรรายงานผลในการพัฒนาตนเอง  

ต.ค. 64-ก.ย. 65  

 

ดำเนินการเรียบร้อย คณบดี, รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร.เจ้าหนา้ที่

ฝ่ายบุคคล  

2.2 พัฒนาบุคลากร

ให้สอบคล้องกับ

พันธกิจของคณะ  

1) โครงการเครอืเทางาม ม.ีค.65 ดำเนินการเรียบร้อย รองคณบดีฝ่าย

บริหาร เจ้าหนา้ที่ฝ่าย

บุคคล 

2).โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาจารย์มอือาชพี ต.ค. 64-ก.ย. 65  

 

ดำเนินการเรียบร้อย   

3) โครงการส่งเสริมการจัดทำคูม่อืปฏบัิตงิาน 

 

เม.ย. 65 ดำเนินการเรียบร้อย  รองคณบดีฝ่าย

บริหาร เจ้าหนา้ที่ฝ่าย

บุคคล 

4) โครงการการส่งเสริมผลิตตำรา/คู่มอืปฏบัิตกิาร สำหรับบุคลากร 

 

ต.ค. 64-ก.ย. 65 

 

ดำเนินการเรียบร้อย  รองคณบดีฝ่าย

บริหาร เจ้าหนา้ที่ฝ่าย

บุคคล 

5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

 

ม.ีค. 65 ดำเนินการเรียบร้อย  รองคณบดีฝ่าย

บริหาร  

6) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย เม.ย. 65 ดำเนินการเรียบร้อย 

 

  

รองคณบดีฝ่ายวจิัย 

เจ้าหนา้ที่งานบริการ

งานท่ัวไป 

7)โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ ต.ค. 64-ก.ย. 65 ดำเนินการเรียบร้อย  รองคณบดีฝ่ายวจิัย 

เจ้าหนา้ที่งานบริการ

งานท่ัวไป 

 

8)โครงการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ (ICDIPML 2022) ต.ค. 64-ก.ย. 65 ดำเนินการเรียบร้อย  

9)โครงการทำบุญคณะ และสรา้งขวัญกำลังใจบุคลากร ต.ค. 64-ก.ย. 65 ดำเนินการเรียบร้อย  
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3. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน  

3.1 ประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานดว้ย

ความโปร่งใสและ

เป็นธรรมโดยใช้

กฎเกณฑ์ที่เป็น

ข้อตกลงร่วมกันท้ัง

คณะ และมี

คณะกรรมการ

ร่วมกันพิจารณาผล

การปฏบัิตงิาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะได้มีการประเมินผลการปฏบัิตงิานดว้ย

ความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยใชก้ฎเกณฑ์ที่เป็นขอ้ตกลงร่วมกันท้ังคณะ และ

มคีณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการปฏบัิตงิาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ก็จะใชเ้กณฑ์ดงักล่าวในการพจิารณาผลการปฏบัิตงิานและขึน้เงินเดอืน 

(เกณฑ์ 

ก.ค.- ส.ค. 65 ดำเนินการเรียบร้อย  คณบดี, รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร, 

กรรมการประจำคณะ

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายบุคคล  

3.2 พัฒนาระบบ

การประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานให้มี

ประสิทธิภาพ เป็น

ธรรม ตามผลการ

ปฏบัิตงิานท่ีแท้จริง  

คณะจะมกีารพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏบัิตงิานโดยใชร้ะบบ IT เข้ามา

ใชใ้นการจัดเก็บและประเมินผลการปฏบัิตงิานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 

ตามผลการปฏบัิตงิานท่ีแท้จริง  

ม.ีค-ก.ค. 65 ดำเนินการเรียบร้อย  คณบดี, รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร, 

กรรมการประจำคณะ

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายบุคคล. 

นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์  

4. ส่งเสริมให้มคีวามก้าวหน้าในสายอาชพีของบุคลากร  

4.1 มกีารจัด

โครงการ/กิจกรรม

ท่ีส่งเสริมให้

บุคลากรสาย

วชิาการมี

1) คณะมีการจัดอบรมโครงการอาจารย์มอือาชพี เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มี

ความก้าวหนา้ในอาชพี สามารถนำผลการประเมินอาจารย์มอือาชพีไปใช้

ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการได้  

ต.ค. 64-ก.ย. 65 ดำเนินการเรียบร้อย  รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ.นักวชิาการ

ศกึษา  

2) สนับสนุนทุนวจิัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปงีบประมาณ 2565 ใน

การทำงานวิจัยให้บุคลากรสายวชิาการเพื่อผลิตผลงานวจิัยท่ีมีคุณภาพไปใช้

ม.ค. 65 ดำเนินการเรียบร้อย  รองคณบดีฝ่ายวจิัย, 

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายบุคคล  
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ความก้าวหนา้ใน

สายอาชพี  

ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการได้หน่วยงานได้สนับสนุนงบประมาณวิจัย

ให้พนักงานสายวิชาการท้ังสิ้นจำนวน 6 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินท้ังสิ้น 

2,500,000 บาท 

4.2 มกีารจัด

โครงการ/กิจกรรม

ท่ีส่งเสริมให้

บุคลากรสายสนุ

นมคีวามก้าวหนา้

ในสายอาชีพ  

1) คณะมีการจัดอบรมการเขียนโครงร่างวิจัยให้บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ

กระตุน้ให้บุคลากรสายสนับสนนุเขียนโครงการวจิัย R2R และนำผลการวจิัย

ดังกล่าวไปประกอบการของตำแหน่งชำนาญการ  

เม.ย. 65 ดำเนินการเรียบร้อย  

2) สนับสนุนทุนวจิัยงบประมาณในการทำงานวิจัยให้บุคลากรสายสนับสนุน 

เพื่อผลิตผลงานวจิัยท่ีมีคุณภาพไปใชป้ระกอบการขอตำแหน่งชำนาญการ 

โดยสนับสนุนงบประมาณวิจัยให้พนักงานสายสนับสนุน 

ท้ังสิ้นจำนวน 5 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินท้ังสิ้น 100,000 บาท 

 และได้เขียนขอ้เสนอเพื่อรับทุนจาก 

มหาวทิยาลัยพะเยา และได้รับทุนสนับสนุนท้ังสิ้นจำนวน 1 ทุน 

รวมเป็นจำนวนเงินท้ังสิ้น 18,000 บาท 

ก.ย.65-ส.ค.65 ดำเนินการเรียบร้อย  รองคณบดีฝ่ายวจิัย, 

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายบุคคล  

5. การสร้างขวัญและกำลังใจ  

5.1 มอบรางวัล

ให้กับบุคลากรใน

คณะที่มผีลงาน

ดีเด่น  

1) คณะมีการมอบรางวัลให้บุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นต่างๆ โดยได้มี

คณะกรรมการพิจารณารางวัลสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร์ และได้มอบรางวัลในวันดำเนินโครงการทำบุญ และสรา้งขวัญ

กำลังใจบุคลากร 

ม.ค. 65 ดำเนินการเรียบร้อย  คณบดี, รองคณบดี

ฝ่ายวจิัย, เจ้าหนา้ที่

ฝ่ายบุคคล  

5.2 พัฒนาคุณภาพ

ชวีติและสวัสดิการ

ของบุคลากร  

 

1) มีการดูแลสวัสดกิารให้บุคลากรของคณะเพ่ิมเตมิท่ีนอกเหนอืจากสวัสดกิาร

ของมหาวิทยาลัย โดยจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศเพื่อป้องกันสุขภาพจาก PM 

2.5 จัดซือ้เครื่องผลิตโอโซนช่วยในการกำจดัเชื้อโรคโควิด 19  

เม.ย. 65 ดำเนินการเรียบร้อย รองคณบดีฝ่าย

บริหาร.หัวหนา้

สำนักงานคณะ  

2) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และการแข่งขัน

กีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 64-ม.ีค. 

65 

ดำเนินการเรียบร้อย  รองคณบดีฝ่าย

บริหาร.หัวหนา้

สำนักงานคณะ  



นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ ให้บุคลากรสายวิชาการและสาย

สายสนับสนุนคนละอย่างนอ้ย 10,000 บาท/ปี เพื่อให้ไปอบรม ประชุม หรอืสัมนา เพื่อพัฒนาตนเองตามหัวข้อ

ที่ตนเองสนใจ และหลังจากการได้เข้าร่วมการอบรม ประชุม หรือสัมนาแล้วให้แจ้งผลการอบรมต่อผู้บริหาร

คณะฯ รับทราบ และสนับสนุนงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่

บุคลากรสายวิชาการภายในหน่วยงานได้ยื่นข้อเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ให้มปีระสิทธิภาพ และสำหรับบุคลากรสาย

สนับสนุนในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (5 ปี) 

คณะวิทยาศาสตร์ มีทั ้งหมด 7 หลักสูตร เดี ่ยว 7 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร วท.บ.

(คณิตศาสตร์)  2) หลักสูตร วท.บ. (เคมี) 3) หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา)4) หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์)   

5) หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 6) หลักสูตร วท.บ. (สถิติ) 7) หลักสูตร วท.บ. (อุต

สาหกรมมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ) ในปัจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีอาจารย์จำนวนทั้งหมด 110 คน ทางคณะมี

การส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อเพื่อปรับวุฒิการศึกษา ปัจจุบันมีอาจารย์อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 8 คน และทางคณะได้มีการติดตามความก้าวหน้าในการลาศึกษา

ต่อเป็นระยะ ถ้าอาจารย์ท่านใดไม่สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จะให้ดำเนินการจัดทำหนังสือขอขยาย

ระยะเวลาการศึกษาครั้งละ 6 เดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะยังส่งเสริมให้อาจารย์ยืน

ขอตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น โดยจัดโครงการเพื่อกระตุ้นให้มีการขอตำแหน่งทางวิชาการ เช่น โครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนานักวิจัย (Researcher Development) เป็นต้น 

จากการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานสายวิชาการลาศึกษาต่อเพื่อเพิ ่มคุณวุฒิทาง

การศึกษาทำให้พนักงานสายวิชาการมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน พนักงานสาย

วิชาการมวีุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 87 คน จากจำนวนทั้งหมด 110 คน คิดเป็นรอ้ยละ 79.09 

ตาราง คุณวุฒิการศึกษาพนักงานสายวิชาการ 

ปี พ.ศ. ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

2563 79 29 0 108 

2564 83 24 0 108 

2565 87 23 0 110 
 

ตาราง  คุณวุฒิการศึกษาพนักงานสายวิชาการ พ.ศ. 2565 แยกตามสาขา/หลักสูตร 

สาขา/หลักสูตร ปริญญาเอก ปริญญาโท รวม 

คณิตศาสตร ์ 17 7 24 

เคม ี 25 3 28 

ชวีวิทยา 16 2 18 

ฟิสิกส์ 12 5 17 

วิทย์าศาสตร์การออกกำลังกายฯ 10 2 12 

สถิต ิ 5 1 6 

อุตสาหกรรมเคมแีละวัสดุ 4 1 5 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

พนักงานสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ มีจำนวนทั้งหมด 39 คน บุคลากรสายสนับสนุนมีวุฒิ

การศกึษาระดับปริญญาตรี 31 คน ปริญญาโท 7 คน และปริญญาเอก 1 คน 

 

 

 

 

    พนักงานสายสนับสนุน วุฒิการศึกษา       ปฏิบัติงาน

จรงิ 

 ศกึษาต่อ       รวม 

ป.เอก ป. โท ป. ตรี 

 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

- จ.บริหารงานทั่วไป 0 1 1 2 0 2 

- บุคลากร 0 0 1 1 0 1 

- การเงนิและบัญชี 0 0 1 1 0 1 

- นักวิชาการศกึษา 0 0 4 4 0 4 

- นักวิเคราะห์นโยบาย 0 1 0 1 0 1 

- นักวิชาการพัสดุ 0 0 1 1 0 1 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0 0 1 1 0 1 

- นักวิจัย 1 0 0 1 0 1 

รวม 1 2 9 12 0 12 

นักวิทยาศาสตร์ 

- เคมี 0 1 8 9 0 9 

- ชีววิทยา 0 1 8 9 0 9 

- ฟิสิกส์ 0 4 3 7 0 7 

- วิทย์ฯกีฬา 0 0 1 1 0 1 

- อุตสาหกรรมเคมีและ 

เทคโนโลยีวัสด ุ

0 0 
1 1 

0 
1 

รวม 0 5 22 27 0 27 



 
 

 

การเพิ่มตำแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวิชาการ 

คณะได้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ยืนขอตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้ นโดยจัดโครงการเพื่อกระตุ้น ให้มี

การขอตำแหน่งทางวิชาการ เช่น การอบรมการเขียนโครงร่างงานวิจัย การอบรมเพื่อขอตำแหน่ง ทางวิชาการ 

เป็นต้น รวบทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้ อาจารย์ทำวิจัยมากขึ้น 

ส่งผลทำให้คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชากรเพิ่มขึ้น อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นรอ้ยละ 43.51 ของ

บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 

วุฒิการศกึษา ป.โท ป.เอก ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 

รวม

ทั้งหมด ตำแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. รศ. ดร. ผศ. รศ. 

คณิตศาสตร ์ 6 1 0 5 6 6 22 2 24 

เคม ี 0 3 0 14 7 4 25 3 28 

ชวีวิทยา 2 0 0 4 7 5 17 1 18 

ฟิสิกส ์ 4 1 0 8 1 3 15 2 17 

วิทย์าศาสตร์การออกกำลังกายฯ 2 0 0 6 4 0 12 0 12 

สถิต ิ 1 0 0 5 0 0 6 0 6 

อุตสาหกรรมเคมแีละวัสด ุ 1 0 0 2 1 1 5 0 5 

รวม 16 5 0 44 26 19 102 8 110 

 

 2562 2564 2565 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งทางวิชาการ  35.45 41.67 43.51 
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2.2 การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในสายงาน  

คณะมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในสายงาน โดยเชิญวิทยากรมาอม

รมเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานประจำในหัวข้อ

วิจัยที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหางานหรือปรับปรุงพัฒนางาน และผลงานดังกล่างสามารถนำมาใช้

ประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการได้ นอกจากนีย้ังสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม 

หรืออบรมคนละ 10,000 บาท ตามหัวข้อที่สนใจของบุคลากร ผลจากการพัฒนาดังกล่าวทำให้บุคลากรสาย

สนับสนุนยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินกรอบตำแหน่งชำนาญการทั้งหมด 4 คน  

ตารางท่ี 11 โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ที่ หัวข้อที่ส่งเสริมให้มกีารอบรม/การให้ทนุสนับสนุน หมายเหต ุ

1 อบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ตำแหน่งชำนาญการ 

เชี่ยวชาญ หัวข้อการเขียนผลงานทางวชิาการ  

ความต้องการของบุคลากร/

นโยบายของคณะ  

2 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง  ความต้องการของบุคลากร/

นโยบายของคณะ  

3 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานประจำในหัวข้อวิจัย

ที ่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหางานหรือปรับปรุง

พัฒนางาน  

ความต้องการของบุคลากร/

นโยบายของคณะ  

 

ตาราง 10 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินกรอบตำแหน่งชำนาญการ 

รายช่ือ  ตำแหน่ง  สถานะ  

นางภัทรภรณ์  ผลดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับการอนุมัตกิรอบ 

นางสาวพรหมภัสสร  อะสะนธิิกูร นักวิชาการศกึษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน

แล้ว อยู่ระหว่างปรับแก้ไจค่างาน 

ดร.กันตา  แสงวจิติร นักวิจัย ประเมินค่างานเสร็จสิ้น อยู่ระหว่าง

ส่งผล 

นางสาวสุพรรณษา  จันทร์สุริยา นักวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบค่างานจากผู้บังคับบัญชา

ช ั ้ นต ้น  และอย ู ่ ระหว ่ าง แต ่ งต ั ้ ง

คณะกรรมการประเมินค่างาน 

 

 



 
 

 

สรุปผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 

สรุปผลดังนีด้ังนี้  

1. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรจำนวนทั้งหมด 12 โครงการ ดำเนินโครงการสำเร็จ 12 

โครงการ  

2. คณะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสายสนับสนุน

คนละ 10,000 บาท/ปี เพื่อให้ไปอบรม ประชุม หรอืสัมนา เพื่อพัฒนาตนเองตามหัวขอ้ที่ตนเองสนใจ  

3. พนักงานสายวิชาการมวีุฒิการศกึษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึน้ โดยปัจจุบัน พนักงานสายวิชาการมี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 87 คน จากจำนวนทั้งหมด 110 คน คิดเป็นร้อยละ 80.90 ของบุคลากรสาย

วิชาการทั้งหมด 

4. คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชากรเพิ่มขึ้น อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 43.51 ของ

บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 

5. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับกรอบตำแหน่งชำนาญการทั้งหมด 1 คน และได้ยื่นประเมินค่างานเพื่อ

ขอกรอบตำแหน่งชำนาญการ 3 คน  

สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตาม

นโยบายของคณะมีดังต่อไปนี้  

1) การพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ สามารถดำเนินการพัฒนาได้โดยไม่มีปัญหาและ

อุปสรรค์ เนื่องจากผู้จัดอบรมได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการอบรม  

2) จำนวนงบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยรายได้คณะมีผู้รับทุนสนับสนุนมากขึ้น แต่งบประมาณ

ยังไม่เพียงพอสำหรับบุคลากรทุกคนที่ยื่นขอรับทุน เนื่องจากทางคณะผลักดัน  และมองเห็นศักยภาพของ

บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถเพียงพอที่จะขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณ

มหาวิทยาลัย หรอืงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัยได้  

3) จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่บุคลากรสายวิชาการ จึงอาจ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และคุณภาพในการให้บริการ  

จากผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2565 ทางคณะจะนำข้อมูลดังกล่าวไป

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564-2568 ให้เป็นไป

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์มาตรการ และตัวชี้วัดของคณะวิทยาศาสตร์ ที่กำหนดเป็นแนวทางไว้เพื่อ



 
 

 

พัฒนาบุคลากรของคณะวทิยาศาสตร์ รวมทั้งมกีารตดิตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น รูปธรรม 

 

 

 

นายศุภชัย  ผลศุภรักษ์ 

บุคลากร 

ผูจ้ัดทำ 

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.กัลยา  จำปาทอง 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

ผูต้รวจสอบ 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ผูเ้ห็นชอบ 

 


